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ֵבית ָקֶפה ֶאָחד ָאַמר ֲאדֹון ָאָדם  יַקאיּפֹול   –בְּ ים , יט  ָרק  בְּ ס –זֹוֵלל מ  יקְּ ָאדֹון ֵפל   :לְּ

ֵאה-  י, רְּ ֶיֶנת, ֲאדֹונ  ַענְּ יָעה מְּ ד   !יְּ

ָקָרא-ַאַחר ָקָפיו  וְּ שְּ יב ֶאת מ  כ  רְּ  :ָכְך ה 

ית" ָרפ  דֹון הֹוָדָעה ֵטֶלגְּ ָכל . לֹונְּ ָמה ֶשבְּ דֹון ָרשְּ ַית לֹונְּ יר  יָקה ֶשל ע  ט  יסְּ ָטט  ֶלֶקת ַהסְּ ת ַבָשבּוַע ֶשָעַבר לֹא ָהָיה ַאף ֵלדֹו 4,703ַמחְּ
ין ַהָיֶפה ינֹוק ֶבן ַהמ   ".ת 

ָדה ַאף ַבת -  יר  –זֹאת אֹוֶמֶרת ֶשלֹא נֹולְּ ב  סְּ ים –ה   .ַרק ָבנ 

ֵין , ממ-  ַענְּ ס –מְּ יקְּ ֵשר ָאדֹון ֵפל   .א 

ָר  ֵלי ַהֵטֶלגְּ יָעה ּדֹוָמה ֶּדֶרְך ַכבְּ ד  ָמֳחָרת יְּ ָמה לְּ יָנהַכֲאֶשר ָזרְּ ּו  יס , ף מ  ָּפר  ין ּומ  ל  ֶברְּ יּות ַהמּוָזָרה –מ  ר  קְּ מ  ָין בְּ נְּ  .ָגַדל ָהע 

ָמדֹור  ים לְּ ָרק  בְּ דֹור ַהמ  מְּ ָרה מ  יָעה ָעבְּ ד  ים: "ַתַחת ַהכֹוֶתֶרת" ֵמַרֲחֵבי ָהעֹוָלם"ַהיְּ תֹוַנאי ַבַעל חּוש הּומֹור , "ָשבּוַע ֶשל ָבנ  ע  וְּ
יף ָשם  :הֹוס 

ם" יֹות ַהֲהדּורֹות א  יָזא  יד ַעל ַהָּפר  ַאֵים ֶבָעת  ֵקָנה שּוב לֹא יְּ תּוָלה זְּ יֹות, ֵכן גֹוָרל ֶשל בְּ ָמנ  יֹות ַהחֹולְּ יָנא  ל  יֹות ֶשל , ַהֶברְּ יָנא  ַהו 
ָרצֹות מְּ יֹות ַהנ  דֹונ  ַהלֹונְּ ס וְּ  ". ֶקֶצב ֲהַואלְּ

ָאה ָכְך ָהלְּ  ...וְּ

ים ַכֲאֶשר ֲעָשָרה ָימ  שָ  וְּ ַורְּ ים ֶשַגם בְּ יז  ר  ים ַהזְּ תֹוָנא  ֶרה ֶאָחד ָהע  קְּ מ  ָלה בְּ דֹון ג  לֹונְּ אשֹוָנה מ  יָעה ָהר  ד  סּום ַהיְּ רְּ ים ַאֲחֵרי ּפ  ה נֹוָלד 
ָעה בְּ ים-ֶזה ש  ַרק ָבנ  ֹאָרע ַהיֹום, ָעָשר יֹום ַאְך וְּ יָעה ַלמְּ ד  ָתה ַהיְּ  .ָהיְּ

בֵ  חֹוק ַהרְּ צְּ ָשר ָהָיה ל  ים. הֶאפְּ יָקא  ים, קֹומ  ֵרי ֲחרּוז  ַחבְּ ים, מְּ מֹוָנא  זְּ ים , ּפ  ר  ַאיְּ ַבֵּדַח ֶשל  –מְּ ֵדי ָכְך ֶאת ַהַצד ַהמְּ לּו ַעד כְּ צְּ נ 
ָין נְּ אֹוד, ָהע  ַשֲעֵמם מְּ סֹופֹו ֶשל ָּדָבר נֹוֵשא מְּ ַשֲעֵשַע ֶאת ֲהמֹוֵני הָ , ַעד ֶשהּוא ַנֲעָשה בְּ ָכל זֹאת לֹא ָחַדל לְּ  .ָעםּובְּ

מּוָעה לּו שְּ ָטה ֲאפ  ָקן ָעלּוב ֶאָחד, ָּפשְּ יֹות ֲחַסר ֵעֶרְך, ֶשַשחְּ ֻעַמת זֹאת ַגם כֹוֵתב קֹוֶמדְּ ָיה ַעל ַהנֹוֵשא ַהָידּועַ , ּולְּ בּו קֹוֶמדְּ . ָכתְּ
ַטַחת ָתה ֻמבְּ ָלָחה ָהיְּ  .ַהַהצְּ

ֵבי תְּ כ  ים לְּ ח  ַדּוְּ ים ַהמְּ ָתב  ים ֶשָבֶהן ֵאין כְּ ים עֵ -ֶבָער  י  ָמנ  ים ֶשָלנּו  –ת ֶגרְּ ָרק  בְּ ָין –ַסָּפֵקי ַהמ  נְּ ֻדָיקֹות ַעל ָהע  יעֹות מְּ ד  רּו יְּ ָכל . ָחסְּ בְּ
ים"זֹאת  ָענּות ַהָבנ  רֹוָמא" ֻּפרְּ ָעה ַגם בְּ יּו, ָּפגְּ נְּ ק-ב  ָהֶגן, יֹורְּ קֹוֶּפנְּ ים ַרבֹות ֲאֵחרֹות, בְּ ָער  יד ּובְּ ר  ַמדְּ  . בְּ

ָּדה ַהזֹאת ָסֵפק ָהֻעבְּ ָתה ֻמֶטֶלת בְּ  .לֹא ָהיְּ

יּוק ָאז ד  יץ, בְּ מֹון ' ַכֲאֶשר מֹורֹוזֹוב  זְּ ם ַעל ַהּפ  יאֹות ַכַּפי  ח  מְּ ֶצֶדק ב  ים"ָזָכה בְּ נּועֹות , "ֵאין ָנש  תְּ יָרתֹו ב  ָּוה ֶאת ש  ַאֲחֵרי ֶשל 
ימֹות ס  יר , ַמקְּ לֹות ַהש  מ  ָקנּות לְּ ַדיְּ ָאמֹות בְּ ד   –ַהֻמתְּ יםבְּ ָרכ  ֵני כְּ שְּ אשֹוָנה ב  ית ר  יָרה ַמָּדע  צ  ין יְּ ל  ֶברְּ יָעה בְּ ַמן הֹופ  אֹותֹו זְּ , יּוק בְּ

ֵשי ַמָּדע ים ַאנְּ ָבע  ַארְּ ים ֶשל ֵמָאה וְּ ֻשָתפ  כֹוחֹוֵתיֶהם ַהמְּ ָבה בְּ תְּ כְּ בּוָכה, ֶשנ  יר ֶאת ַהתֹוָפָעה ַהסְּ ה  ַהבְּ ֵדי לְּ  .כְּ

יֹותשּוָרה ֲאֻרָכה לֹא ַרק  הֹוָכחֹות ַמָּדע  יֹות וְּ ים ֵאֶלה ֶאת ֵאֶלה, ֶשל ֵתאֹורְּ ר  ים ַהסֹותְּ י  ָּדת  ים ֻעבְּ תּונ  הֹוָכחֹות , ֶאל ַגם ֶשל נְּ
ַּפכּות   ֵדעֹות ֲהַפכְּ מּוהֹות וְּ יעּו ַעל ָכְך -תְּ ב  צְּ ים ּו, ָכל ֵאֶלה ה  ֶשֵהם לֹא מּוָכנ  סּו כְּ ּפְּ תְּ ֵשי ַהַמָּדע נ  ים ֶשַאנְּ יח  ל  ָמם ֵאיָנם ַמצְּ ַעצְּ בְּ

יֹוֵצא ים וְּ ה  ֹאָרע ַהַמדְּ ָפֵרש ֶאת ַהמְּ ין ּולְּ ָהב  דֹות ָהֱאנֹושּות-לְּ תֹולְּ  .ַהֹּדֶפן בְּ

י ָספ  ֵבה כְּ ָכְך ַהרְּ יעּו בְּ ק  שְּ ה  ים וְּ ֵקי ָהעֹוָלם ַהשֹונ  ֶחלְּ יֹות לְּ ים ַוֲעדֹות ַמָּדע  ר  חּו ֶעשְּ ים ָשלְּ ל  גְּ ֵדי, םָהַאנְּ ים ַעל  כְּ תּונ  יב"ֶלֱאֹסף נְּ " ט 
יֹוֵתר ֶשל ַכּדּור ָהָאֶרץ ָּדחֹות בְּ נֹות ַהנ  פ   .ַהֵלדֹות בְּ

עֹוָלם יא ַבת לְּ אשֹוָנה ֶשָתב  ֶיה ָהר  הְּ ֵאם ֶשת  ים לְּ ק  ַרנְּ יֹוֵני פְּ ילְּ ֵני מ  יבּו שְּ צ  קְּ ים ה  ָפת   . ַהָצרְּ

גַ  ם שּוב לֹא ָהָיה ָסֵפק לְּ ַשי  יּותֹו ַכֲעֹבר ָחדְּ ָלל  יּותֹו ֶשל ָהָאסֹון ּוכְּ ֵשכ  ָלה ַבחּוץ)ֵבי ֶהמְּ ַקבְּ תְּ ָלה ֶשה  ָּדַרת -זֹאת ַהמ  ַהגְּ ָלָאֶרץ לְּ
ֹאָרע ָרה( ַהמְּ ָגבְּ ָאָגה ֲהָלָכה וְּ ָבֵרר. ַהּדְּ תְּ חּוד ַכֲאֶשר ה  י  ָכל סּוֵגיֶהם, בְּ ים לְּ  .ֶשַהתֹוָפָעה כֹוֶלֶלת ַגם ֶאת ַבֲעֵלי ַהַחי 
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ָגה בְּ  מּוָנה ֶשֻהצְּ ָין ַרב תְּ נְּ ע  ָתה לְּ ָשה ָזכְּ ַורְּ ָטה"בְּ נְּ נֹון ַהֲאָלַהת " ַזחְּ גְּ ס  ַקח ֵמֵארּוַע ַהָשָעה  ַמֶשהּו בְּ לְּ ָאּה נ  ֶשנֹושְּ
ָשה יּוק, ָהא  ד  י זֹוֵכר בְּ  .ַאְך ֵאיֶננ 

יֹו ַמֵצא ֵבין ַהֵתאֹורְּ תְּ ה  אֹוד לְּ ם ָהָיה ָקֶשה מְּ ַתי  ֶשֶצף ֶקֶצףֵבינְּ קּו זֹו ָבזֹו בְּ ֵתי . ת ֶשֶנֶאבְּ ֵברּור שְּ נּו בְּ ַתמְּ סְּ ָכל זֹאת ה  בְּ
יֹות ַגמֹות ָראש  ית: מְּ ַגָמה ַהַמָּדע  ַהמְּ ית וְּ ַגָמה ַהֵתאֹולֹוג  ים , ַהמְּ ַשֶנה  ַרב  ֵמי מְּ רְּ ז  גּו ָכל ַאַחת לְּ ַּפלְּ תְּ ֵתי ֵאֶלה ה  ּושְּ

ֹפר ֵאין סְּ  . לְּ

אּוהָ  ים: "יּו ֶשָקרְּ  !"ֶזהּו ֹעֶנש ַעל ַהֲחָטא 

ָתֵכן " ים  –ֶזה לֹא י   ".לֹא ָכְך ֶנֱחֶזה סֹוף ָהעֹוָלם –ָטֲענּו ֲאֵחר 

ים " ָכר  יּוָתם ֶשל ַהזְּ ַמת ַהֶטַבע ַעל ָאֹנכ  קְּ י נ  יָ  –זֹוה  יַּפצְּ צ  לֹות ָבֶאַמנְּ ים ַהּדֹוגְּ ָמע ָבָרָמה קֹוָלן ֶשל ַהָנש  שְּ ם לֹא ַאֶתם –. הנ  , ַהא 
ים ָבר  י, ַהגְּ ים אֹוָתנּו ַבֶשב  יק  ים ָלנּו ָעֶול, ַמֲחז  מ  גֹורְּ ים אֹוָתנּו וְּ יל  ּפ  ֵני ָאָדם? ַמשְּ נֹו ֵאי ַּפַעם בְּ יֶתם בְּ א  ם רְּ ם ַאֶתם , ַהא  ַהא 

ָרה יבּות ַמֲעָמֵדנּו ַבֶחבְּ ים ֶאת ֲחש  ינ  ב   "?מְּ

רֹונֹום ֶאָחד ָטַען בְּ  טְּ יּותַאסְּ ֵלט  יט , ֶהחְּ כֹוַכב ָשב  ַרֲחקּותֹו ֶשל ַכּדּור ָהָאֶרץ מ  תְּ ה  שּוָרה לְּ ַבד קְּ לְּ ים ב  ָכר  ָדם ֶשל זְּ ָּולְּ דֹות ה  ֶשעֹובְּ
י טֹוב, ֶאָחד כ  ַתֵים בְּ סְּ ים ַהֹכל י  עֹוד ָשלֹוש ָשנ  ֶשבְּ ֹ . וְּ ים ֶאת ַהֲהָנָחה ַהז ל  שְּ ים ה  יֹולֹוג  ר  בְּ ֶאָחד ָהַאמְּ ָעָרהוְּ ֵבי , את ַבַהשְּ ֶשכֹוכְּ

ָשה גּוף ָהא  יַע ַעל ַמֲחזֹור ַהָּדם בְּ ּפ  ַהשְּ ים לְּ יט ֲעלּול  ין ַהָּוָלד, ָשב   .ָמה ֶשקֹוֵבַע ֶאת מ 

ּוּון ַית ַהנ  ֵכי ֵתאֹורְּ ָרצֹות תֹומְּ דּו ֶנחְּ ַנגְּ תְּ יּו. "ַלַטֲעָנה ַהזֹאת ה  ס  ַצּפֹות לְּ ֶרה ֵאין לְּ קְּ שּום מ  י ֶשל ָהָאסֹוןבְּ יּוב  ָצה ". ם ח  ַהֶטַבע מ 
ים ָּפחֹות ָלל  ֻשכְּ ים מְּ מ  יזְּ ָגנ  הּוא יֹוֵצר אֹורְּ מֹו וְּ  .ֶאת ַעצְּ

בּוז ַלַעג ּובְּ ָלה בְּ ַקבְּ תְּ ָיה ַהזֹאת ה  ית. ַגם ַהֵתאֹורְּ ָלל, ֵראש  ֻשכְּ ַמֶשהּו יֹוֵתר מְּ ָשה ֵיָחֵשב כְּ ם ֶשל ָהא  יזְּ ָגנ  ית. ַמּדּוַע ֶשָהאֹורְּ , ֵשנ 
ַבת ַאַחת לֹא בְּ ָרָגה וְּ ַהדְּ ַרֵחש בְּ תְּ יְך ָהָיה מ   .ַהַתֲהל 

אּו ים ָמצְּ ֵשי ַמָּדע ַרב  ָרָעה ַהמּוָזָרה ַאנְּ ָיכֹול ֶאת ַהַהפְּ בְּ מּו כ  ים ֶשָגרְּ יָֻחד  ים מְּ ַּדק  יֹות. ַחיְּ יּוב  ים ָהיּו תֹוָצאֹות ח  סּונ  ח  ַאְך ַהָּדָבר , לְּ
ַבד לְּ ים ב  ָכר  ָּוֵלד זְּ ה  יכּו לְּ ש  מְּ ים ה  סּונ  ח  י ָכל ֶקֶשר לְּ ל  שּום ֶשבְּ יש מ  ֵנַע א  כְּ  .לֹא ש 

טָ  ַּפשְּ תְּ מּוָעהה  אּו, ה שְּ ים ָמצְּ יֹונ  טֹורְּ יסְּ ָיאָדה, ֶשַהה  ילְּ י ֶשל ָהא  יע  ש  יר ַהתְּ כּור ֶאָחד ֵאֶצל ֵהרֹודֹוטֹוס ּוָפסּוק , ֶשֶקַטע ַבש  זְּ ֶשא 
קּוָפה ּדֹומָ  ָרה ַּפַעם תְּ ָבר ָעבְּ לֹא ֵצל ֶשל ָסֵפק ֶשַעל ָהֱאנֹושּות כְּ ים לְּ יח  יּוס מֹוכ  פֹוצְּ  .הֵאֶצל קֹונְּ

יֹות ֶשל ַקָבָלה יֵני ֵתאֹורְּ יר ָכל מ  כ  ָיה, לֹא ַאזְּ נֹולֹוגְּ יֹות ֲאֵחרֹות ֶשָנפֹוצּו ָלֹרב, ֶּפרְּ ֵתאֹורְּ ם וְּ יזְּ ֶנט  ם ֲאַצֵין. ַמגְּ ָרקֹוב ָקמּו , ַּדי א  קְּ ֶשב 
ַית  ֵתאֹורְּ ים בְּ ינ  אֹומֹות ָהֲאמּו, "33"ַמֲאמ  ָיכֹול תְּ בְּ ַסֵמל כ  ָּפר ַהמְּ סְּ ָּוֵלד ָהֱאנֹושּות מ  ָיה ּוָמֵהן ת  יצְּ ָגל  עֹוָלם בְּ רֹות ָלבֹוא לְּ

 .ַהֲחָדָשה

ַנס ַהַמָּדע ֶהָחָדש הַ  ָיה"ָשָנה ַאֲחֵרי ֵכן ֻהכְּ ים " ֵּפדֹולֹוגְּ ָּפס  יֹונֹות ֻמדְּ לְּ ָעה ג  בְּ ש  ים וְּ לֹוש  ַבד ָכַלל שְּ לְּ ירּו ב  צ  ַתקְּ ָללֹות וְּ כְּ ָכל ַהמ  לְּ
ת   כֹוַנת כְּ מְּ  .יָבהב 

ֵני ָכל ָהעֹוָלם ָאָגה ָּפשּוט ַעל ּפְּ ים ַבַמָּדע ֶהָחָדש . ֶמַתח ּודְּ ּוּונ  ֵני כ  יֵגי שְּ צ  ָלַפת ַמֲהֻלמֹות ֵבין נְּ יעֹות ַעל ַהחְּ ד  ֵהד ָרָחב ָזכּו יְּ לְּ
יחַ  ט  ַהַמבְּ ָּדה: ֵאין ֶּפֶלא. וְּ ָתה ָהֻעבְּ יָלה ָהיְּ ג  י רְּ ת  לְּ ָבנּות ַהב  ֹנַכח ָהַעצְּ ֶּדֶקת ֵמֵאֶליהָ  לְּ  .ַהזֹאת מּוֶבֶנת ּוֻמצְּ

ק ים קֹוֵּפיְּ ר  מּוַרת ֶעשְּ ָשּה תְּ ָרכְּ ָשר ָהָיה לְּ ָשה חֹוֶבֶרת ֶשֶאפְּ ַורְּ יָעה בְּ ָיה הֹופ  נ  ַלת ַהָשָנה ַהשְּ ח  תְּ ים , ֶשָכַתב רֹוֵפא, ֹותב  ַאַחד ָהֲאָנש 
ֵינָ  יגְּ חּום ַהה  תְּ ילּותֹו ב  ע  פְּ ים ב  דּוע  ם. הַהיְּ ַתי  ֵסם שְּ רְּ ַבד זֹאת הּוא ּפ  לְּ ים-מ  יר  ֵרה ֲאֻספֹות ֶשל ש  ים ֶשֶאָחד , ֶעשְּ ּפּור  ס  סֹוָנטֹות וְּ

ַגם ַלָשָפה ַהצֵ  ית'ֵמֶהם ֻתרְּ ים . כ  ֹאָרעֹות ָהַאֲחרֹונ  ָצָאה ֶשַהנֹוֵשא ֶשָלּה ָהָיה ַהמְּ ָמה ַהרְּ ַקיְּ תְּ ַבסֹוף ה  ָנסֹוֶת  –לְּ יָה ַוֲאֶשר ַהכְּ
ָדָקה צְּ שּו ל  ּדְּ  .ֻהקְּ

חּוֵמי ַהַמָּדע תְּ ַרֲחשּויֹות ב  תְּ  .ֵאֶלה ָהיּו ַהה 

ָבר ָּפָעָתּה ַהֲחָזָקה ֶשל ַהתֹוָפָעה ַהֲחָדָשה כְּ ַהשְּ ֵברּור בְּ ין בְּ ח  ַהבְּ ָשר ָהָיה לְּ ָרה ֶאפְּ חּום ַחֵיי ַהֶחבְּ תְּ ית  ב  יש  ל  ַלת ַהָשָנה ַהשְּ ח  תְּ ב 
תְּ   .ַרֵחש ָהָאסֹוןֵמָאז ה 

ַעת הַ  שְּ ינֹוקֹות ֶשֵמתּו ב  ַּפר ַהת  סְּ עּור ּומ  לֹא ש  אשֹונֹות ָגַדל לְּ ם ָהר  ָנַתי  ֶמֶשְך ַהשְּ ַסֵּפר ַהֵלדֹות בְּ אֹודמְּ ֵאין ֶזה ֶּפֶלא. ֵלָדה ָיַרד מְּ : וְּ
רּו ֵתָאבֹון לֹא  ים עֹורְּ ּד  ַיארְּ ילְּ ַהמ  ים וְּ יֹונ  ילְּ בֹונֹות ַהמ  זְּ יע  לֹא ֹּדפ  י ָהָיה לְּ פּוא  ּפּול ָהרְּ ַהט  יא וְּ בֹו , ֶשֵכן.  ָבר  ָכל ל  ין בְּ ָכל רֹוֵפא ֶהֱאמ 

דֹוָלה שֹוָרה ַהגְּ ַבֵשר ַהבְּ ֶיה מְּ הְּ  .ֶשהּוא הּוא י 
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טּוֵמנּו  מְּ ַחּוֹות ט  מּוָעה ֶשֵאֶשת ַהַסָיס בְּ ָטה שְּ ָנם ַּפַעם ָּפשְּ עֹולָ  –ָאמְּ יָאה ַבת לְּ ָשם .  םֵהב  אּו לְּ ים ָיצְּ ים ַרב  תֹוָנא  ע 
ָצוֹות ֵתֵבל ָכל קְּ ָזה מ  ָחפְּ ם ַצָלם; בְּ תֹוַנאי ֶאָחד ע  ָשה ָיָצא ע  ַּורְּ לּו מ  ָבֵרר. ֲאפ  תְּ א , ֲאָבל ה  יָעַת ָשוְּ ד  ָתה זֹאת יְּ ֶשָהיְּ

מְּ  ָסה כ  יָעה ַהזֹאת ֶנֶהרְּ ד  ָמה ֶאת ַהיְּ סְּ רְּ תֹון ֶשּפ  זֹוֵעםּוַמֲעֶרֶכת ָהע  ָמר וְּ ֻמרְּ יֵדי ָהמֹון מְּ ין ב   .ַעט ַלֲחלּוט 

י ָכנ  ּפְּ נּוי ַמהְּ ים ָעַבר ש  ָנש  ים לְּ ָבר  ָעֹמק: ַיֲחָסם ֶשל ַהגְּ י וְּ ינ  צ  ַיַחס רְּ יָדה ַהמּוָזָרה, ַהסֹוד ַהָגדֹול. הּוא ֶנֱהַפְך לְּ , ַהח 
ית  תֹור  סְּ ֵאָלה ַהמ  רּו ַיַחס שֶ  –ַהשְּ רּו ָכל ַמֲעָרכֹות ַהֹחק . ל ָכבֹוד ָמהּול ַבֲחָששָכל ֵאֶלה ָיצְּ ית ָאסְּ יע  ב  ָבר ַהָשָנה ָהרְּ כְּ

ים צּול ֲעבֹוַדת ַהָנש  ָרה; ַעל נ  ֻחמְּ ָשה ֶנֱעָנש בְּ ַלֵּפי א   .ָכל ֶּפַשע כְּ

ים בְּ  דֹול  ים גְּ נּוי  ַרֲחשּו ש  תְּ אשֹונֹות לֹא ה  ים ָהר  ֶמֶשְך ֵשש ַהָשנ  בּורבְּ ים. ַחֵיי ַהצ  ּוּוק ֲחָדש  חּוֵמי ש  בּו ַעל תְּ ים ָכתְּ תֹונ  ַעל , ָהע 
ית ָיאל  יָקה קֹולֹונְּ יט  ָעיֹות שֹונֹות; ּפֹול  לֹול בְּ כְּ מ  ֻקָּדם בְּ מְּ ים ָּדנּו כ  ט  ָלֶמנְּ קּו-ָבֵתי. ַהַּפרְּ ּוְּ ים ש  ַקַחת ַרב  רְּ סּום , מ  רְּ ַאַגב ַמַסע ּפ 

י יםַת , ַרֲעָשנ  דּוק  ים בְּ יר  ש  ים, כְּ ָקר  ים ַלבְּ ים הֹוָלַדת בנֹות, ֲחָדש  יח  ט   .ַהַמבְּ

חּוץ ים מ  רֹוֵפסֹור  יצּו ּפְּ ל  מְּ ים ַהָללּו ה  יר  ש  ֶאֶרץ-ַעל ַהַתכְּ ים , לְּ יק  ָרם ֶשֵהם ֵאיָנם ַמז  ָאמְּ ֵלנּו –בְּ יָרה ַגם ֶאצְּ כ  מְּ רּו ל  ֵהם ֻאשְּ . וְּ
כּו אֹוָתם ָבָרצֹון  ים ָצרְּ ָבר  ים ּוַפַעם גְּ לּו אֹוָתם ַּפַעם ָנש  ָנטְּ ֶשֵהן –וְּ לֹא תֹוָצאֹות ָכלְּ  .ַכמּוָבן לְּ

ֵרי ַהֶטַבע דְּ ס  נּוי בְּ ָּפַעת ַהש  ַבֵלט ַהשְּ תְּ ה  יָלה לְּ ח  תְּ ֻאָחר ה  ָצת יֹוֵתר מְּ מּוכֹות. קְּ תֹות ַהנְּ רּו ַהכ  גְּ סְּ ָבנֹות נ  ָבֵתי ֵסֶפר לְּ ים . בְּ ינ  מ 
מּוַרב   ים ֶנֶעלְּ ּפֹור  צ  ים וְּ ָכאֹון. ים ֶשל ֲחָרק  קּוַפת ּד  ָגשֹות ָבָאה תְּ קּוָפה ֶשל ַסֲעַרת רְּ ין . ַאֲחֵרי תְּ יד ַהמ  ים ָעת  ים שֹונ  ָּדנ  י ֻאמְּ פ  לְּ

ָכל ַהיֹוֵתר עֹוד ֵמָאה ָשָנה ַקֵים לְּ תְּ ה  י לְּ קְּ . ָהֱאנֹוש  ָדה ַהת  ן לֹא ָאבְּ רֹות זֹאת ֲעַדי  אֹום ַלמְּ תְּ ֶשּפ  י טֹוב וְּ כ  ַתֵים בְּ סְּ ָוה ֶשַהֹכל י 
ָּוֵלד ָבנֹות ה  ילּו לְּ ח  תְּ יָעה ֶששּוב ה  ד  ַּפֵשט ַהיְּ תְּ  .ת 

א וֹות ָשוְּ קְּ  !ת 

ָּדה ָתה ָהֻעבְּ ַגֲאַות ָהֱאנֹושּות ָהיְּ יֹוֵתר בְּ יָבה בְּ א  יָעה ַהַמכְּ ג  ֻאֶמֶצת ֶשל ַהמֹ , ַהּפְּ ָתה ֶשֲעבֹוָדָתם ַהמְּ לְּ יֹוֵתר לֹא ג  ים בְּ יר  ה  חֹות ַהַמזְּ
ֹנַע ֶאת ָהָאסֹון מְּ ָצֵעי ֶשָיכֹול ל  ַקֶבֶלת ַעל ַהַּדַעת ָמה ָגַרם ָלּה, ֶאמְּ תְּ ָעָרה מ  ָאה ַהשְּ צְּ מְּ לּו לֹא נ  ָיה  –ַהַמָּדע ֶהָחָדש . ַוֲאפ   –ַהֵּפדֹולֹוגְּ

ם ַתי  שְּ ַּפֵצל ל  תְּ ַגמֹות שֹונֹו-ה  ֵרה מְּ ימֹות, תֶעשְּ מ  ים תְּ ַבע ָשנ  ַשְך ַארְּ מְּ ס ֶשנ  קּורְּ דּו בְּ מְּ לְּ  .ֶשנ 

ָכאֹון ָעַבר ֻאָחר יֹוֵתר, ַהּד  ַמן מְּ זְּ ָשָלב ָחָדש , ב  יחּות זֹוֶעֶפת –לְּ ת  ֵבז ֶאת הֹוָנם. ֶשל מְּ ַבזְּ סּו לְּ ֵניֶהם נ  ם בְּ יֵרי ָהעֹוָלם ַיַחד ע  , ֲעש 
יםֵמַאַחר ֶשלֹא ָהָיה שּום  ישֹו ַלּדֹורֹות ַהָבא  הֹור  כּוי לְּ לּו ַלֲעֹבד. ס  ים ֶשל ָהֱאנֹושּות ָחדְּ ֵלמ  ים שְּ ֵכיָון ֶשלֹא ָהָיה ָכל ַטַעם , ֲחָלק  מ 

ַאֵמץ תְּ ה  ָחמֹות. לְּ לְּ יש לֹא ָחַשב ַעל מ  שּו תֹוָתח  ; א  רֹות ָרכְּ ַבגְּ תְּ ים ֶשָהיּו ָלֶהם ָבנֹות מ  י  ָרט  ים ּפְּ יםֲאָנש  ָגז  ֵכיָון ֶשַהֹכל , ים ּופְּ מ 
יֹות ָלל  הּומֹות כְּ מְּ ּפּו ל  ים, צ  ֶחֶמת ַאח  לְּ מ  לּויֹות ּולְּ ַנּפְּ תְּ ה   . לְּ

רּו ַבֲהמֹוֵניֶהם ַלָּדת ים ָחזְּ  .ַהֲהמֹונ 

ֵני ָחרֹות ַעל ּפְּ בְּ ֻקּדֹות נ  נְּ ֵרי ַהֵלדֹות ב  ּפְּ סְּ ים ַעל מ  תּונ  ֵּדי יֹום נְּ רּו מ  ֵבי ֵעת ָמסְּ תְּ ָיַרד. ַכּדּור ָהָאֶרץ כ  ַּפר ַהֵלדֹות ָהַלְך וְּ סְּ  .מ 

דֹולֹות ָעשּו ֹרֶשם מּוָזר ים ַהגְּ חֹובֹות ֶהָער  ים , רְּ ָבנ  ָכב ֻכלֹו מ  יר ָהָיה ֻמרְּ רּו . ֵמַאַחר ֶשַהּדֹור ַהָצע  ים ָתפְּ ֵאין ֹצֶרְך לֹוַמר ֶשַחָיט 
ַבד לְּ ים ב  ָער  ֵדי נְּ גְּ רֹות ֶשב  , ב  ֹסֶמתַלמְּ רְּ ֵשם ּפ  ָמלֹות לְּ יגּו שְּ צ  ים ה  קֹומֹות ֲאֵחר  יז , מְּ ג  ַהרְּ ֵדי לֹא לְּ יָרן כְּ ָשה ַלֲהס  ָטָרה ָּדרְּ שְּ ֶשַהמ 

ים ָלל  ים ָהֻאמְּ ים ֶהָער   . ֶאת תֹוָשב 

ָאה ֶיה ָהלְּ הְּ  ?ָמה י 

ָּפַעת הָ  ַתנּו ַתַחת ַהשְּ שְּ יּוק ֵאיְך ה  ד  ַסֵּפר בְּ י רֹוֶצה לְּ ית  ֵני ָהֱאנֹושּותָהי  ַאט ּפְּ ַאט לְּ ים , ָאסֹון לְּ ָרָגה ַהָנש  ַהדְּ מּו בְּ ֵאיְך ֶנֶעלְּ
יֵרי ָהֱאנֹושּות כ  ין בְּ ים ֵמב  בֹוֵתיֶהם ֶשל ָהַאֲחרֹונ  שְּ ֶמנּו . ָהַאֲחרֹונֹות ּוֶמה ָהָיה ַמֲהַלְך ַמחְּ ֵין ֶשֶוַלס ָהָיה עֹוֶשה מ  ַענְּ ֶזהּו נֹוֵשא מְּ

ר   ַחב יְּ ֵרצ  רֹוָמן רְּ חֹוב טְּ רְּ ת ב  ים ָהָיה קֹוֶנה לֹו ַבי  ר  ַכר ַהסֹופְּ מּוַרת שְּ ָקה'יָעה ּותְּ סְּ  .ינְּ

ים ָמח  ַסֵּפר ֵאיְך עֹוָלם ַהצְּ י רֹוֶצה לְּ ית  ים, ָהי  י  ֶזל ָהֱאנֹוש  ֵלי ַהַברְּ ַכבְּ ֵרר מ  ַתחְּ שְּ ֹרחַ , ַאֲחֵרי ֶשה  פְּ יל ל  ח  תְּ ֵלל, ה  ַתכְּ שְּ ה  ַרֵחב ּולְּ תְּ ה  , לְּ
ֶשָלּה ֵאיְך ָיה מ  יַזצְּ יל  יו  יֶֻחֶדת ַבֲעַלת צ  ים מְּ ָמח  ַרת צְּ ָיה ָיַצר ֶחבְּ ֶדֶרְך ָהֵאבֹולּוצְּ ים . בְּ ֵתאּור  חּום ָרָחב לְּ ֵני תְּ פְּ ַהנֹוֵשא ָהָיה ּפֹוֵתַח ל 
ים יֹות, ָיפ  יכֹולֹוג  ס  ירֹות ּפְּ  .ֶהָערֹות ֲחָכמֹות ַוֲחק 

 ...ֲאָבל


